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Geachte leden,
Daar is hij dan de eerste nieuwsbrief die bestemd is voor zowel de leden van de KBO
als voor de leden van de PCOB. En dat is best even wennen of om met een bekend
tv-programma te spreken: dat vinden wij niet raar, dat is heel bijzonder! En dat
laatste is ook zo. Daar moet je echt aan wennen, want hoe goed de samenwerking
ook is, toch heeft iedere organisatie zijn eigen gewoonten en zijn eigen manieren om
dingen te zeggen. En dat kan best af en toe eens even slikken zijn. Maar uit
praktisch oogpunt kan het niet anders. Het magazine is voor de beide verenigingen
hetzelfde, wordt op dezelfde dag bij 1 contactpersoon in Hoogezand afgeleverd en
dan is werken met 2 verschillende nieuwsbrieven niet handig. Daarom heeft het
bestuur van KBO-PCOB Hoogezand-Sappemeer besloten tot het samenvoegen van
beide nieuwsbrieven. En natuurlijk is het eigenlijk best interessant wat de andere
bond tegen zijn leden zegt, dus de gezamenlijke nieuwsbrief biedt ook een stukje
meer kennis van elkaar. In elk geval wensen wij u veel leesplezier met de
nieuwsbrief nieuwe stijl.
Volgende bijeenkomst
De eerstvolgende ledenbijeenkomst is
Wanneer
Waar
Wat

: 12 maart om 14.00 uur
: Het Spinnenweb Sappemeer
: Albert Roetman over KBO en PCOB, hoe gaat het met de
samenwerking nu en in de toekomst. Na de pauze komt de heer Jaap
van Os vertellen over maaltijdservice De Jacobijn.

Alvast noteren
Het is allicht voor u wel gemakkelijk als u weet welke plannen er voor de
eerstkomende maanden gepland zijn, zodat u die datums vast kunt noteren in uw
agenda.

15 april Provinciale bijeenkomst voor de leden van de KBO en PCOB in Het
Brandpunt, aanvang 14.00 uur, onderwerp: Wonen. Levensloopgericht, veilig,
comfortabel. Ik heb nu een aantal keer een dergelijke bijeenkomst in Het Brandpunt
bijgewoond en ik kan niet anders zeggen dat het zeer de moeite waard is deze
lezingen bij te wonen. Wanneer u dat wilt, kunt u zich voor 11 april aanmelden bij de
heer Fred Postema, fredpostema@live.nl of 06-41 24 21 36.
16 april Op deze dag heeft de KBO om 14.00 uur zijn jaarvergadering. Deze
vergadering wordt gehouden in Borg Welgelegen.
Op dezelfde dag heeft de PCOB voor haar leden de Paasviering in het Vonkgebouw.
21 mei Mevrouw Ineke Admiraal. Zij is trouwambtenaar en houdt een lezing onder
de titel: Wat is hierop uw antwoord? Deze bijeenkomst is weer in het Spinnenweb en
begint om 14.00 uur.
18 juni Mevrouw Fatimeh Taghvaei. Zij is Iraanse vluchtelinge en houdt om 14.00
uur in het Spinnenweb een lezing over haar ervaringen.
Wat heeft u gemist of terugkijken op een interessante middag
De zaal van het Vonkgebouw was goed gevuld met KBO-PCOB leden, om te
vernemen wat de gemeente “Midden Groningen” voor ons als ouderen zoal doet. De
wethouder J.J. Boersma moest helaas afzeggen, maar hij werd goed
vertegenwoordigd door de heren Gerry Oudekerk en Johan Kalk, beiden
beleidsmedewerkers die het ouderenbeleid, de WMO, participatiewet en Welzijn op
recept goed hebben belicht. Er kwamen vele vragen uit de zaal over hoe alles werkt,
maar ook opmerkingen over wat er zoal niet werkt. Een van de opmerkingen was
dat heel veel mensen in de doelgroep geen pc of internet ervaringen hebben. Ook de
gemeente verwijst in heel veel stukken naar “kijk even naar www…. etc.” voor meer
informatie. Hierdoor raken er toch veel mensen in de eenzaamheid en hebben dan
geen goed welbevinden, was de conclusie van de zaal. De beide heren hebben hier
goed notitie van genomen. (Als de presentatie digitaal komt zetten we deze ook op
de site zodat u dit nog eens kunt nalezen).
Mevrouw Monique Bodegom vertelde aansluitend over hoe “Vier het leven” werkt. De
stichting wil mensen uit hun isolement halen door ze de mogelijkheid te bieden tot
theater-, film-, concert- of museumbezoek. Onder begeleiding van een vrijwilliger
kan men naar diverse voorstellingen (er is een jaarprogrammaboekje samengesteld).
Men kan zich telefonisch opgeven en dan wordt er contact opgenomen om te horen
wat de wensen en soms ook beperkingen zijn.
We kunnen terug kijken op een geslaagde middag.
Kijk eens op www.kbohoogezandsappemeer.nl.
Hier vindt U verslagen en foto,s van de bijeenkomsten.
Groet Wineke en Siena.

